
Η παράσταση Πριν και Μετά: εργαστήρια στον 
χ ώ ρ ο τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ κ α ι φ ύ λ ο 
ανατροφοδότησης για εκπαιδευτικούς σε 
συνάρτηση µε τις παραστάσεις 
Στοχεύουµε σε µια ουσιαστικότερη επαφή των εφήβων µε το παραστασιακό 
γεγονός, που εκτείνεται πέρα από την καθεαυτό παρακολούθησή της, από τις 
προσδοκίες που δηµιουργούνται πριν τη θέαση µέχρι τον αναστοχασµό και την 
έµπνευση που πυροδοτούνται ως αποτέλεσµα της παρακολούθησής της.  

Τα εργαστήρια συνοδεύουν τις δύο θεατρικές παραγωγές που εγκαινιάζουν φέτος 
την Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: O Εχθρός της Τάξης του Nigel Williams σε 
σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη και Ο Μπίντερµαν και οι Εµπρηστές του Max 
Frisch µε σκηνοθέτιδα τη Σοφία Βγενοπούλου.  

Προσφέρονται δωρεάν και υλοποιούνται από εξειδικευµένους/ες στο εφηβικό 
θέατρο καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες στον χώρο του σχολείου, για τους µαθητές 
και τις µαθήτριες που θα παρακολουθήσουν την παράσταση, πριν και µετά την 
επίσκεψή τους στο θέατρο.  
Σε ανοιχτό διάλογο µε τους δηµιουργικούς άξονες και τα ερωτήµατα της 
παράστασης, τα παιδιά Πριν εξοικειώνονται µε την αισθητική κατεύθυνση που 
ακολουθεί η θεατρική παραγωγή, µε βασικά εργαλεία την σκηνική γραφή και την 
εικονοποίηση, προκειµένου να τα εφαρµόσουν και οι ίδιοι. Σε µια δεύτερη επίσκεψή 
µας στο σχολείο Μετά, µε αφορµή αυτή την συλλογική εµπειρία, έχουν την ευκαιρία 
να εφαρµόσουν τα εργαλεία που απέκτησαν, συνθέτοντας δοµηµένα τους δικούς 
τους αυτοσχεδιασµούς! 

Έτσι οι νέοι θεατές µας ψυχαγωγούνται, εµπλέκονται δηµιουργικά στο πολυσύνθετο 
σύµπαν της παράστασης, καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, ενεργοποιούν τον 
δηµιουργικό εαυτό τους, και ταυτόχρονα αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και στοχάζονται γύρω από βασικά ερωτήµατα που 
θέτει κάθε µεγάλο έργο. 

Φύλλο Ανατροφοδότησης και Έµπνευσης (resource pack) για Εκπαιδευτικούς.  

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά και παρέχει σηµαντικές πληροφορίες γύρω από την 
ιστορική τοποθέτηση και τις ιδέες που διατρέχουν αφενός το έργο και αφετέρου 
την παράσταση, ανιχνεύει τους κύριους άξονες δραµατουργίας και παρέχει πλούσιο 
ασκησιολόγιο εµπνευσµένο από τις θεµατικές του έργου, που προωθεί τη βιωµατική 
και πολυαισθητηριακή εκπαίδευση, Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να το προσαρµόσουν 
ή να το εµπλουτίσουν και να το εφαρµόσουν στην τάξη τους για ένα πιο 
δηµιουργικό και αποτελεσµατικό µάθηµα! 

*Το πρόγραµµα Η παράσταση Πριν και Μετά προσφέρεται και σε ψηφιακή εκδοχή 
για τους εφήβους από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας που θα επισκεφτούν το 
Εθνικό Θέατρο για τις παραστάσεις.  

Πληροφορίες Ντίνα Σταµατοπούλου, Υπεύθυνη Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων Εφηβικής Σκηνής 
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«Χτίζοντας την Αλλαγή: Ιστορίες που 
επείγουν» 
Γύρω µας διαδραµατίζονται ιστορίες που αλλάζουν την εξέλιξη της 
Ιστορίας° µπορούµε να παρέµβουµε σε αυτές; Μέσα από τη 
βιωµατική εµπλοκή των νέων µε τη θεατρική πρακτική και µε όχηµα 
τη µετασχηµατιστική δύναµη της Τέχνης,  οι νέοι δίνουν 
καλλιτεχνική υπόσταση σε καίρια ερωτήµατα των καιρών µας, έτσι 
ώστε να συµβάλλουν στην κοινωνική εξέλιξη και να χτίσουν µια 
µορφή συνείδησης που θα ενισχύει το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο 
της κοινωνίας µας. 

Φύλο, Κλιµατική Αλλαγή, Ευκαιρίες-Προσβασιµότητα είναι οι λέξεις 
κλειδιά και οι θεµατικές που διαπνέουν το εκπαιδευτικό πλέγµα αυτών 
των εργαστηρίων. Ασκήσεις που ενεργοποιούν το σώµα και τη σκέψη, 
συνεντεύξεις και εξοικείωση µε το θέατρο-ντοκουµέντο, παιχνίδια 
ρόλων, τεχνικές εκπαιδευτικού και εφαρµοσµένου δράµατος αλλά και 
εναλλακτικές φόρµες δηµιουργίας περιεχοµένου (κολάζ, ποιήµατα, 
ψηφιακές αφηγήσεις) είναι κάποια από τα εργαλεία που θα βοηθήσουν 
τους εφήβους να διαπραγµατευτούν τα θέµατα αυτά,  να εκφράσουν 
ιδέες και συναισθήµατα, να αµφισβητήσουν, να τοποθετηθούν ενεργά 
στον κόσµο γύρω τους, αναδεικνύοντας νέες προοπτικές αφήγησης 
της Ιστορίας µας.  

Κάθε οµάδα έχει έπειτα την ευκαιρία να χρησιµοποιήσει την εµπειρία 
αυτή ως πηγή έµπνευσης και αφετηρία για δράσεις της δικής της 
επινόησης, όπως προγράµµατα ευαισθητοποίησης στην κοινότητα, 
έκθεση φωτογραφίας, οργάνωση φόρουµ κ.ά., που θα συµβάλουν µε 
τη σειρά τους στη διάχυση της γνώσης και της εµπειρίας τους. 

*Τα εργαστήρια Χτίζοντας την αλλαγή: Ιστορίες που επείγουν είναι τρίωρα και 
προσφέρονται άπαξ και δωρεάν στους εφήβους από τους εµψυχωτές-
καλλιτέχνες της Εφηβικής Σκηνής: διά ζώσης, στους χώρους της Εφηβικής 
Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου αλλά και ψηφιακά στην περιφέρεια και σε 
αποµακρυσµένες κοινότητες και περιοχές της Ελλάδας.  

**Μείνετε συντονισµένοι/ες στις Νέες Φωνές του Εθνικού Θεάτρου για την 
ανακοίνωση ηµεροµηνιών και λεπτοµερειών συµµετοχής των σχολικών οµάδων! 

Πληροφορίες: Ντίνα Σταµατοπούλου, Υπεύθυνη Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων Εφηβικής Σκηνής 

Τηλ. 210-7001469 



Στούντιο συγγραφής θεατρικών έργων για 
νέους  
µε τη συµµετοχή τεσσάρων θεατρικών συγγραφέων σε συνεργασία 

µε εφηβικές οµάδες. Σας περιµένουµε να µας εµπνεύσετε! 

Η εφηβική µας σκηνή ως χώρος ανάπτυξης ενός πολυδιάστατου 

πλέγµατος καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων που  δίνει βήµα 

στους εφήβους και το περιβάλλον τους, δίνει παράλληλα την ευκαιρία 

σε νέους αλλά και καταξιωµένους συγγραφείς να τροφοδοτήσουν µε 

την έµπνευση και τον προβληµατισµό τους το δυναµικό σύστηµα που 

ονοµάζεται «θέατρο για εφήβους» και να εξοικειωθούν µε τις 

ιδιαίτερες προκλήσεις του θεατρικού αυτού είδους, έτσι ώστε να 

εδραιωθεί το θέατρο για νέους ως ζωτικό µέρος της πολιτιστικής 

ζωής. 

Οι συγγραφείς θα πειραµατιστούν και θα αλληλεπιδράσουν 
δηµιουργικά µε τους εφήβους πάνω στις ιδέες τους και, αφού 
ανιχνεύσουν τους προβληµατισµούς τους και αντλήσουν ένα πρώτο 
υλικό από τις συµµετέχουσες σχολικές οµάδες, θα αναλάβουν τη 
συγγραφή θεατρικών έργων γύρω από τη θεµατολογία που προέκυψε 
µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τα παιδιά!  

Στη γόνιµη αυτή διαδικασία οι συγγραφείς θα υποστηριχτούν 
επιπλέον, µε την υλοποίηση ειδικού σεµιναρίου, στοχευµένου και 
εστιασµένου στη θεατρική συγγραφή, µε εισηγητή τον καταξιωµένο 
Βρετανό θεατρικό συγγραφέα και δάσκαλο Chris Cooper.  

Το Στούντιο Συγγραφής Θεατρικών Έργων για Νέους φέρνει τους 
ίδιους τους εφήβους στον πυρήνα του προβληµατισµού γύρω από 
σηµαντικά ζητήµατα που τους απασχολούν αλλά και της δηµιουργικής 
διαδικασίας, καθώς θα δουν τα ερωτήµατά τους  να µετεξελίσσονται 
σε έργα, που θα εµπλουτίσουν το σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο για 
νέους! 

Κύκλοι σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς και για 
επαγγελµατίες  του θεάτρου που θέλουν να βοηθήσουν τους 
εφήβους να ανακαλύψουν τον κόσµο µέσα τους και γύρω τους, αλλά και να 



εκπαιδευτούν οι ίδιοι στις προκλήσεις του απαιτητικού είδους που είναι το 
θέατρο για νέους! 
Στους χώρους του Εθνικού Θεάτρου θα πραγµατοποιηθούν 2 ανεξάρτητοι κύκλοι 
σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς και για επαγγελµατίες του θεάτρου, 12 εβδοµάδων 
ο καθένας, που εστιάζουν στις αρχές και τεχνικές του θεάτρου για παιδιά και νέους 
καθώς και στην εµψύχωση οµάδων µε θεατρικές τεχνικές.  

Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιούνται διά ζώσης στους χώρους του Εθνικού 
θεάτρου. Η συµµετοχή είναι δωρεάν, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες και ανακοίνωση ηµεροµηνιών υποβολής 
συµµετοχής, µείνετε συντονισµένοι/ες  


